
 

     ROMANIA 

    JUDETUL DAMBOVITA 

PRIMARIA COMUNEI PETRESTI 

 

 PROIECT DE HOTARARE   

   privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Compania 

Nationala de Investitii S.A. , a amplasamentului pentru obiectivul de investitii “ Construire si dotare 

dispensar medical, in sat Ionesti, comuna Petresti, judetul Dambovita”  

 

COMUNA PETRESTI, JUDETUL DAMBOVITA 

AVAND IN VEDERE: 

-referatul de aprobare al  Primarului comunei Petresti privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii, 

Lucrarilor Publice si Administratiei, prin Compania Nationala de Investitii S.A., a amplasamentului 

pentru obiectivul de investitii “ Construire si dotare dispensar medical, in sat Ionesti, comuna Petresti, 

judetul Dambovita” 

-  Raportul compartimentului evidenta patrimoniu din cadrul Primariei Petresti; 

- raportul comisilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Petresti; 

- Solicitarea Companiei Nationale de Investitii S.A. , inregistrata cu nr. 17467/13.04.2022, 

referitor la  obiectivul de investitii “ Construire si dotare dispensar medical, in sat Ionesti, comuna 

Petresti, judetulDambovita”  

- Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A 

cu modificările și completările ulterioare 

- prevederile art. 129 alin(2) lit.a) si art. 139 alin(3) lit.i) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificarile si completarile ulterioare 

        In  temeiul art. 196 alin.(1), lit a) din OUG nr. 57 privind Codul administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

PROPUNE: 

     Art.1 Se aproba predarea catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, prin 

Compania Nationala de Investitii S.A., pe baza de protocol, a terenului situat in sat Ionesti, comuna 

Petresti, judetul Dambovita,  aflat in  proprietatea publica a comunei Petresti, in suprafata de  1.110 mp , 

identificat potrivit Cartii funciare nr. 72547, liber de orice sarcini, in vederea si pe perioada de realizare 

de catre C.N.I. a  obiectivului de investitii “ Construire si dotare dispensar medical, in sat Ionesti, 

comuna Petresti, judetul Dambovita”  

     Art. 2 Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 

reglementarilor in vigoare. 

     Art. 3 Se aproba asigurarea finanțarii de catre Comuna Petresti, județul Dambovita, a lucrarilor de 

racordurile si bransamente la utilitați (electrică, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.);  

     Art. 4. Comuna Petresti se obliga sa asigure, in condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru 

depozitarea şi organizarea şantierului;  

     Art.5. Comuna Petresti se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să 

menţina destinatia acestuia şi sa asigure mentenanta pe  o perioada de minim 15 ani. 

     ART.6. Secretarul general al unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local 

primarului și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării si  aduce la 

cunostinta  publica in termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect. 

 

 

INITIATOR 

Primar, Ing. Andrei Lucian Daniel 
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